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إّن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من 

رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن 

يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، 

د أّن حممًدا عبده ورسوله، اللهم صل عىل حممد وعىل آل وأشه

حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إّنك محيد جميد، 

اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم 

 وعىل آل إبراهيم إّنك محيد جميد.

 أّما بعد،
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من مل خصوًصا  -أن يكون القارئ  (4)فاملراد من هذا البيان

عىل معرفة ولو إمجالية باملاسونية،  -تسبق له معرفة باملاسونية 

 فاملراد هو الفكرة العامة عن املاسونية، واألمر كام قيل:

يــــــهـــولكن لت      عرفت الرّش ال للرشر   وقر

 اللهم وفقنا للخري وأبعد عنّا كل ّش 

 واحلمد هلل رّب العاملني

 

 

  

 

 

 ــــــــــــــــــــــ

غ.4)  ( أصل التعليق عىل الفتوى كان صوتًيا ثّم فرِّ
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 (: 398الفتوى رقم )

مات أحد املسلمني وكان عضوا يف اجلامعة املاسونية، * 

وأقيمت عليه صالة اجلنازة ثم أقيمت شعائر املاسونية بعد ذلك، 

فام حكم اإلسالم يف هذا امليت وفيمن أقاموا أو سمحوا بإقامة 

 ئر؟هذه الشعا

 ما هي املاسونية؟ وما حكم اإلسالم فيها؟* 

  ................................ (4)املاسونية هي مجعية رسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( جتدهم يف كثري من البلدان يكتبون عىل بناء من األبنية املحفل املاسوين 4)

جوًدا يف مرص من قبل بصورة شبه أو املحفل املاسوين الكبري وهذا كان مو

=علنية وإىل اآلن يف دول متعددة خصوًصا دول الكفر كربيطانيا 
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 ة ــــالفاضل إىل القضاء عىل األديان واألخالقهتدف  (4)سياسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفرنسا، وأهل هذه املحافل يؤتى هبم وجترى معه املقابالت وُيذهب = 

 هم يف حمافلهم، وعندهم مكتبة وقاعات يف املحفل، فاملحفل له مرافق.إلي

ومع هذا اإلعالن تبقى اجلمعية رسية يف حقيقتها ويف تفاصيل ما يتعلق هبا، 

ويف كثري من البلدان هم ال يستطيعون أن يذكروا أصالً أهنم ماسونيون 

وتاري، وهلذا يتسرتون، كام يف مرص هنا، فيفتحون ما يسمى بنوادي الر

، ويكون هلم تدخٌل يف كثري من -أي األُسود  -[ lionsوالليونز ]

اجلمعيات والتي يسموهنا اجلمعيات احلقوقية التي تعنى بحقوق اإلنسان، 

وحقوق املرأة، وحقوق األقليات، ويف كثري من النوادي التي هي رياضية 

من األمور تدخل، أذرعهم متتد وتطول لتتدخل يف كثري  اجتامعية يكون هلم 

 من غري أن يستعلنوا بامسونيتهم وكثري من هؤالء ال ُيدَرى يف أي يشء هو.

( هي مجعية سياسية وهلا مقاصد دينية، وهذا الذي ذكر هي الفكرة 4)

العاّمة، ولكن هناك أمور أدّق من جهة ما يتعلق بعمل أهلها يف الواقع، 

 ه الصبغة ألجلوكيف أّن اليهود يدخلون فيها ويسيطرون ويعطوهنا هذ

 = فاليهود مثالً  ديني كبري وهو هدف خيتلف عن هذا الذي يعلنونه،هدف 
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والنظم غري الدينية حملها، وتسعى  وإحالل القوانني الوضعية

جهدها يف إحداث انقالبات مستمرة وإحالل سلطة مكان 

بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة. ويؤيد ذلك ما  (4)أخرى

م يف 4684يف مؤمتر الطالب الذي انعقد يف  أعلنه املاسوين ...

مدينة لييج التي تعترب أحد املراكز املاسونية من قوله: جيب أن 

 ...........................يتغلب اإلنسان عىل اإلله، وأن يعلن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ينرشوا من مقاصدهم أن يفسدوا املسلمني وأن يصدوهم عن دينهم و= 

اإلحلاد بني املسلمني، وذلك ليس ألّن اليهود ملحدون، فهم ال ُينكرون 

إنكار  -وجود اإلله، ولكنّهم يريدون أن ينترش اإلحلاد بني املسلمني، 

، ليتحقق هلم هدفهم الديني، واملاسونية مجعية -الدين، وإنكار وجود اهلل 

فقد  -فرًضا  -من أّسسها أّسسها اليهود ألجل هذا، وإن مل يكن اليهود هم 

 استخدموها لتحقيق أهدافهم الدينية أحسن استخدام.

=( كثري من اجلاهلني الذين ال يفهمون ال يصدقون هذا الكالم، هذا 4)
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ويؤيده  .(4)احلرب عليه، وأن خيرق الساموات ويمزقها كاألوراق

 96م صفحة 4900ما ذكر يف املحفل املاسوين األكرب سنة 

قوي حرية الضمري يف األفراد بكل ما أوتينا من ونصه: سوف ن

طاقة، وسوف نعلنها حربا شعواء عىل العدو احلقيقي للبرشية 

 .(0)الذي هو الدين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املاسونية فهم يستغلون األحداث التي تقع، والواقع واملايض الذي  عمل= 

دمة أهدافهم فإذا وجدوا حدًثا ما كان، يستغلونه عىل أحسن صورة خل

 جرى يستغلونه ويوجهونه خلدمة أهدافهم وهم يتالعبون باإلعالم.

يف السامء، وهذا  ( يقولون مثل هذا الكالم ألهّنم يعلمون أّن اهلل 4)

]كام يف  «أبانا الذي يف الساموات»أيًضا عند النصارى ملا يصلون يقولون 

خرقوا الساموات تغلبوا عىل ما يتعّلق باهلل  [، فهم يظنون أهّنم إن40: 8متى 

 رّب العاملني.

 ( ومع ما ذكر قد يدعي املاسونيون كذًبا وزوًرا ورياًءا أهّنم مل ينبذوا0)

=وهذا الكالم إما أن يكون  الدين أو أّن املاسونية ال تتعارض مع الدين،
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أو يكون من شخص يظن أّنه ماسوين وهو ليس كذلك، فاملاسونية = كذًبا 

التي هي املاسونية ال يمكن أن جتتمع مع الدين، فشعارات املاسونية املعلنة 

بكّل ما  -الفرنسية  شعارات الثورة -املساواة(  -اإلخاء  -ثالثة )احلرية 

 تعنيه هذه الكلامت الثالثة عىل فهمهم من معان فاسدة.

عندهم تعني حرية الكفر، الفسق، الفجور، حرية كّل ما هو فاحلرية: 

 بعيد عن احلّق والصواب.

التآخي بني الناس بحيث تزول الفوارق، ينصهر الناس يف اإلخاء: 

 اف الشياطني.بوتقة واحدة بحيث خيدمون أهداف اليهود وأهد

تعني عندهم التسوية بني الناس مجيًعا مسلمهم وكافرهم املساواة: 

 وفاسقهم وصاحلهم.

واملاسونية تقوم عىل شعائر هي أشبه بالشعائر التعبدية فهي ليست جمرد 

شعائر فاملحفل املاسوين مثاًل له أرضية تتكون من مربعات  أفكار بل هناك

ثم يكون لزعيم  -أرضية الشطرنج  مثل -واحد منها أسود وواحد أبيض 

 املحفل جملس أعىل، وهناك ترتيبات خمتلفة وهي تتشابه يف خمتلف البلدان. 
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ويؤيده أيضا قول املاسونيني: إن املاسونية تتخذ من النفس      

اإلنسانية معبودا هلا، وقوهلم: إنا ال نكتفي باالنتصار عىل 

ية إبادهتم من الوجود. املتدينني ومعابدهم، إنام غايتنا األساس

، 400م صفحة 4901مضابط املؤمتر املاسوين العاملي سنة 

وقوهلم: ستحل املاسونية حمل األديان وأن حمافلها ستحل حمل 

 هم هلا ـاملعابد ... إىل غري هذا مما فيه شدة عداوهتم لألديان وحرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -رئاسة املحفل املاسوين يف مرص )يوسف وهبي  توىلومن أشهر من      

حسني رياض( املمثالن املشهوران، وكثريون سواهم كانت هلم مشاركات 

 .[4]يف املحفل املاسوين

 ــــــــــــــــــــــــــ

[ مثل كامل الشناوي وزكي طليامت وحمسن رسحان وغريهم، كام هو مذكور 4]

 (.090: 060)ص/  «مالروتاري يف قفص االهتا»بالدالئل يف 
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 .(4)ا شعواء ال هوادة فيهاحربً 

واجلمعيات املاسونية من أقدم اجلمعيات الرسية التي ال تزال       

ا وغايتها غامضة عىل كثري من زال منشؤها غامًض ـقائمة وال ي

 .(0)الناس، بل ال تزال غامضة عىل كثري من أعضائها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليهود يشرتكون يف هذا ويفرحون به ولكنّهم خيفون أهدافهم ( 4)     

احلقيقة وعقائدهم، ألهّنم خبثاء فهم كالرسطان الذي ينترش يف اجلسم 

بدون أن يشعر به صاحبه، وهذا معلوم للمسلمني العارفني وملن انتبه من 

 .[4]الكافرين

ستجد  لإلجابة عىل هذا السؤالكيف تأسست املاسونية؟ ( 0)

 اختالفات وآراء وشبهات وأمور مغطاة كثرية.

 قالوا هم البناءون األحرار.املاسونيون من هم؟ 

 = قالوا ألهّنم كانوا يعملون يف البناء، وكّونوا ماوملاذا سموا هبذا االسم؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 (.00: 48)ص/  «كفاحي»[ مثل هتلر حيث ذكر هذا املعنى يف كتابه 4]
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اجلمعية االبتدائية، فكانوا يف الواقع بنائني، وكانوا أحراًرا، فعرفوا =يشبه 

 لك وتتابع األمر.بالبنائني األحرار، ثّم شاركهم بعض الناس يف ذلك بعد ذ

وبعض الناس يقول بل هم ناس أّسسوا ذلك األمر بعد ذلك بزمان 

وأهّنم استعانوا باسم هؤالء الذين تقّدموهم، الذين أّسسوا ذلك عىل أي 

أساس أقاموا ما فعلوا؟ قيل أول ما أسس هذا كان يف بريطانيا، ثم قالوا 

ي تقّدم يدلل عىل كان قبل ذلك هناك حمفل يف اسكتلندا، وهذا الذ «ال»

أهّنم خيتلفون واألقوال تتعدد، ولذلك خلص هذا كّله قول اللجنة الدائمة 

ا وغايتها غامضة عىل كثري من الناس، بل ال تزال منشؤها غامًض وال يزال »

 .[4]«غامضة عىل كثري من أعضائها

وهي ال تزال غامضة عىل كثري من أعضائها، ال يفهمون كيف تسري 

  =راد به يف احلقيقة، ألّن بعض النّاس حتى يف املحافــل األوىلوتوّجه وما امل

 ــــــــــــــــــــــــــ

[ ومن أشهر ما يذكر يف نشأهتم الشيطانية اجلنية اليهودية مروًرا بالفرسانية 4]

 املعبدية الصليبية انتهاًء إىل األطر التي أشري إليها هنا.
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سيئ وخداع دفني ولشدة  إلحكام رؤسائها ما بيتوا من مكر     

من  حرصهم عىل كتامن ما أبرموه من ختطيط، وما قصدوا إليه

وإن أريد كتابة . انتائج وغايات، ولذا يدبر أكثر أمورها شفويً 

فكرة أو إذاعتها عرضت قبل ذلك عىل الرقابة املاسونية لتقرها 

 أو متنعها.

ر وقد وضعت أسس املاسونية عىل نظريات فأخذت من مصاد    

عدة، أكثرها التقاليد اليهودية، ويؤيد ذلك أن النظم والتعاليم 

اليهودية هي التي اختذت أساسا إلنشاء املحفل األكرب سنة 

 ون ــن ال يزالـيـم ولوضع رسومه ورموزه، وأن املاسوني4040

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عة الصيحات اجلديدة حتى كانوا يقصدون االنضـامم إليهـا من بـاب متاب=

يكون من علية القوم ومن املتحررين، يقولون له املاسونية هي احلرية 

واإلخاء واملساواة، فيقول أنا معكم فأنا أحّب احلرية واإلخاء واملساواة، 

 ويقولون له دخل فيها فالن وفالن فيقول وأنا أدخل أيًضا.
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الذي شيده  يقدسون حريام اليهودي، ويقدسون اهليكل واملعبد

، وأن كبار (4)حتى اختذوا منه نامذج للمحافل املاسونية يف العامل

م ـ، وه(0)األساتذة من اليهود ال يزالون العمود الفقري للامسونية

 .........................ون اجلمعيات اليهودية يف ـن يمثلـالذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وثائق املاسونية، بل وحتى القسم املاسوين الذي يقارن ال( 4) 

وتفاصيل ما يقوم به املاسونيون يعرف التشابه الواضح بني ما يفعلون وبني 

ما عند اليهود، ويفهم بجالء كيف أّن هذه الرموز والطقوس هي منتزعة 

 من التعاليم اليهودية.

( يف زمن السلطنة العثامنية عمل املاسونيون إلسقاطها وكانت 0)

حافل توجد يف سالونيكي واسالمبول، والذي كان يقوم عىل هذه امل

الذين أسامؤهم إسالمية بل ضّموا  املحافل اليهود وربام انضم إليهم بعض

الذي كان بعض  «مراد اخلامس»يف ذلك بعض السالطني العثامنيني؛ وهو 

من املاسونيني فكان متأثًرا بأفكاره،  -وهو نامق كامل  -أساتذته 

=أخوه عبد العزيز الذي قتل   ن عبد املجيد ملا مات جاء بعدهوالسلطا
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من املاسونيني وزعموا أّنه انتحر، ثم وّلوا بعده مراًدا اخلامس بتدبري = 

الذي كان  -نامق كامل  - ترّبى عىل يد بعض املاسونيني وهوالذي 

ماسونًيا، وكانوا عصبة رش سجلت يف التاريخ، بعضهم كان صدًرا أعظم، 

 وبعضهم كان قائًدا يف اجليش... إلخ.

ا، ولكن اّدعى اإلسالم وبعضهم مثل مدحت باشا كان أصله هيوديً 

]عىل ما هو مشهور[، وبعض الذين كانوا يف ذلك الوقت خصوًصا يف 

سالونيكي وغريها كانوا هيوًدا واضحني، لكن مراًدا اخلامس أصيب بيشء 

يف عقله فسعى الذين وّلوه ليوّلوا أخاه عبد احلميد الثاين وهو آخر 

توىّل وظنوا أّنه سيخدمهم لدولة بني عثامن، وبالفعل  [4]السالطني الفعليني

لكن كان األمر بالعكس، فقد وقف يف وجههم وضاّدهم يف أمور، فالزالوا 

 =بالرتيخ الصليبي، من الذي جاء وأبلغه 4909يسعون حتى أسقطوه عام 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 [ وإن جاء بعده اثنان مها حممد رشاد ثّم حممد وحيد الدين!!4] 
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 ........................................................................................ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو الذي تقّدم عصبة املتآمرين  عزله وقال له نحن عزلناك؟ هيودي بقرار=

 .[4]وقال له نحن عزلناك

لرتك( ألّنه أقام عرف بأتاتورك )تعني بالرتكية أبا ايمصطفى كامل والذي 

الرتكية وعىل العلامنية، وتعظيم اجلمهورية... إلخ من دولته عىل الـعـصـبية 

هذا كان هيودًيا من هيود الدونمة وهم  -انتقم اهلل تعاىل منه  -اهلراء والكفر 

قوم من اليهود أظهروا اإلسالم وهم مبطنون للكفر والزندقة، دخل يف 

لدين وأفسد البـالد والعبـــاد وأظهر حروف وتعاون مع األعداء وخان ا

مع خيانته وخبثه أّنه جماهد ]ويتفق مع اإلنجليز  -يف أول األمر  -للناس 

 ليظهروا للناس أّنه منترص[، حتى مدحه اجلاهل أمحد شوقي بقصيدة يقول

 يف أوهلا:

 اهلل أكرب كم يف الفتح من عجـ 

 

 =يا خالد الرتك جدد خالد العـرب 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

[ ومن الناحية الرشعية والعقدية فعبد احلميد عنده ما عنده من الباليا، ولكن 4]

 هؤالء كان سعيهم ضّد اإلسالم نفسه كام ال خيفى.
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يف املحافل املاسونية، وإليهم يرجع انتشار املاسونية والتعاون بني 

وإىل  (4)املاسونيني يف العامل، وهم القوة الكامنة وراء املاسونية

خواصهم تسند قيادة خالياها الرسية يدبرون أمرها ويرسمون 

اخلطط هلا ويوجهوهنا رسا كام يشاءون، ويؤيد ذلك ما جاء يف 

 د ـــمن أنه ال يوج 88م عدد 4906جملة )أكاسيا( املاسونية سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك ويطالبه أن جيدد خالد يمدح مصطفى كامل ويقول إّنه خالد الرت=

انظر إىل الغفلة عند  - يعني الصحايب اجلليل خالد بن الوليد  -العرب 

كثري من الناس، وهذا ال يستغرب من مثل شوقي الذي يقول يف مدح 

 السلطان العثامين:

ــــا  بحمــــد اهلل رّب العاملين

 

ــا  ــري امل منين ــا أم ــدك ي  ومح

 

 

 كثر من جانب.شوقي كان يف اعتقاده فساد يف أ تنبيه:

( فبعض املاسونيني قد يقولون نحن اآلن ليس بيننا هيودي فكيف 4)

هيودية؟ ونقول هلم هي ماسونية هيودية وإن مل تدروا أهيا  يقولون املاسونية

=املغّفلون أو دريتم وأنتم تكذبون، ]ونحن لسنا بصدد أن نعرض لبعض
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ضن حمفل ماسوين خال من اليهود، وأن مجيع اليهود ال حتت

املذاهب، بل هناك املبادئ فقط وكذلك احلال عند املاسونية؛ 

وهلذه العلة تعترب املعابد اليهودية خليفتنا، ولذا نجد بني 

  املاسونيني عددا كبريا من اليهود. اهـ.

تيقن  ويؤيد أيضا ما ذكر يف سجالت املاسونية من قوهلم: لقد

نية، وأن تاريخ هي املاسو (4)اليهود أن خري وسيلة هلدم األديان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظريات التي يتكّلم هبا بعض الناس حول العالقة بني الشيطان األكرب =

املاسونية هي ممهدة رصحية للدجال، بل قال بعض وبني املاسونية، أو كون 

 اجلهال الضالل هي الدجال يف الواقع[.

 سوى اليهودية، فاليهودية يف يقصدون بذلك الرشائع األخرى( 4)

العامل مخسة عرش مليوًنا يف العامل كله، هذا كان قبل سنوات، ولذلك فكّل 

العامل بعد هذا هو عدوهم، وال مانع أن يستخدموا ثامنني مليوًنا من 

األمريكيني النصارى اإلنجيليني الصهاينة الذين يسموهنم باملحافظني 

=اجلدد أثرين باملاسونية، ومرتبطني هبااجلدد خلدمة مصاحلهم، ويكونون مت
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املاسونية يشابه تاريخ اليهود يف االعتقاد ... وأن شعارهم هو 

نجمة داود املسدسة، ويعترب اليهود واملاسونيون أنفسهم معا 

، وأن املاسونية التي تزيف (4)األبناء الروحيني لبناة هيكل سليامن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلدمة مصاحلهم، ويكونون متأثرين باملاسونية، ومرتبطني هبا عىل أنحاء =

خمتلفة، وأيًضا يف املسلمني، فناس من أمثال عمرو خالد، وبعض أصحاب 

املناصب الرسمية الدينية، وغريهم، خيدمون املاسونية دروا أو مل يدروا، 

وا أو مل فاليهود حيرصون عىل َكون الناس خادمني هلم بغض النظر انتبه

فربام كان هذا األفضل  -بعد مدة  -ينتبهوا، عرفوا أو مل يعرفوا، وإن عرفوا 

 ألهّنم يستغلون معرفتهم هذه للضغط عليهم لزيادة خدمتهم هلم.

( يّدعي اليهود بجهلهم وكذهبم أّن املسجد األقىص مبني يف مكان 4)     

 =املسجد األقىص  ، ويقولون البّد أن هُيدم[4]«سليامن»أي معبد  «هيكل»

 ــــــــــــــــــــــــــ

[ وسليامن عليه الصالة والسالم نبي مسلم وهو بريء من رشك اليهود 4] 

 مسجد املسلمني. هوكفرهم، وكان يصّّل هلل تعاىل، ومسجد
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األديان األخرى تفتح الباب عىل مرصاعيه إلعالء اليهودية 

وب وحسن وأنصارها، وقد استفاد اليهود من بساطة الشع

، فدخلوا يف املاسونية، واحتلوا فيها املراكز املمتازة، (4)نيتها

وبذلك نفثوا الروح اليهودية يف املحافل املاسونية وسخروها 

 ألغراضهم. اهـ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكانه معبدهم الرشكي الكفري.ليبنوا =

، وعدم متسك وإن شئت فقل من سذاجة الشعوب وجهلها( 4)

املسلمني بدينهم، ألّن املسلم الذي يتمسك بدينه والذي يعرف أحكام 

احلرية واإلخاء واملساواة بام  الوالء والرباء ال يمكن أن يكون ماسونًيا؟

يريده هؤالء الكفرة، هل يمكن أن يقبل املسلم هذه الكلامت بتلك املعاين 

وكل خري وال نحتاج إىل  الكفرية؟ أبًدا. نحن أهل اإلسالم عندنا كل حق

 أي جهل أو ضالل من أي أحد.

 



 فتوى اللجنة الدائمة حول املاســونيــة

 

11 

 
ومما يدل عىل شدة حرصهم عىل رسيتها وبذهلم اجلهد يف      

كتامن ما خيططون هلدم األديان، وتبييتهم املكر السيئ إلحداث 

 (4)االنقالبات السياسية ما جاء يف بروتوكوالت حكامء صهيون

ادة واحدة ـــيمن قوهلم: وسوف نركز هذه اخلاليا حتت ق

معروفة لنا وحدنا، وستتألف هذه القيادة من علامئنا وسيكون 

هلذه اخلاليا ممثلوها اخلصوصيون، كي حتجب املكان الذي تقيم 

يف تعيني  فيه قيادتنا حقيقة، وسيكون هلذه القيادة وحدها احلق

 من يتكلم، ويف رسم نظام اليوم، ويف هذه اخلاليا سنضع احلبائل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( هذه الربوتوكوالت يذكرون فيها ما خيططون له وما ينبغي أن 4)

يكون قائاًم يف الناس ويف العامل خلدمة مصالح اليهود وإقامة كياهنم الذي فيه 

 يرغبون.
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]وإن  (4)الثورية واملصايد لكل االشرتاكيني وطبقات املجتمع

ا إىل ـا وسنهدهيـية معروفة لناسية الرسـطط السيـمعظم اخل

، ولكن الوكالء يف البوليس الدويل تتشكل[ا ــا حاملـتنفيذه

 الرسي تقريبا سيكونوا أعضاء يف هذه اخلاليا ...

فإن بدأها يعني أن واحدا  وحينام تبدأ املؤامرات خالل العامل    

من أشد وكالئنا إخالصا يقوم عىل رأس هذه املؤامرات وليس 

ا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه املرشوعات إال طبيعي

 املاسونية ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف أن يوجهها ونعرف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختالف  ( هم يستغلون االشرتاكيني والشيوعيني والثوريني عىل4)      

مني، والنصارى ريكيني، واخلوارج من املسلنزعاهتم والفوضويني واألنا

الصهاينة، والنصارى اآلخرين، يستخدمون ما يستطيعون وكل من 

 يستطيعون خلدمتهم ولتحقيق أهدافهم ومصاحلهم.
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أي: غري اليهود -اهلدف األخري لكل عمل عىل حني أن األمميني 

جاهلون بمعظم األشياء اخلاصة باملاسونية، وال يستطيعون  -

 ...(4)م فاعلونحتى رؤية النتائج العاجلة ملا ه

إىل غري ذلك مما يدل عىل قوة الصلة بني اليهودية واملاسونية،      

ومزيد التعاون بني الطائفتني يف املؤامرات الثورية وإحداث 

احلركات اهلدامة، وعىل أن املاسونية يف ظاهرها دعوة إىل احلرية 

 ،(0)يف العقيدة والتسامح يف الرأي، واإلصالح العام للمجتمعات

 ولكنها يف حقيقتها ودخيلة أمرها دعوة إىل اإلباحية واالنحالل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه املاسونية.4)  ( هذا كالم من؟ اليهود، يقولون نحن الذين نوجِّ

( هذه الدعوة الظاهرة ال نقبلها فهي غري مقبولة لنا رشًعا، فام بالك 0)

الظاهرة، فهم يقولون حرية ويريدون الكفر، بحقيقة ما يراد هبذه األفكار 

واإلخاء بني املسلمني والكفار، واملساواة بني من ال تنبغي املساواة بينهم، 

 وجيعلون هذه األفكار ستاًرا ألهداف أكرب، ونحن ال نقبل هذا وال ذاك.
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وعوامل هرج ومرج وتفكك يف املجتمعات، وانفصام لعرى 

الرشائع ومكارم األخالق األمم ومعاول هدم وتقويض لرصح 

 وإفساد وختريب العمران.

وعىل هذا فمن كان من املسلمني عضوا يف مجاعة املاسونية      

وهو عىل بينة من أمرها، ومعرفة بحقيقتها ودفني أرسارها، أو 

كذلك فهو كافر يستتاب فإن  (4)أقام مراسمها وعني بشعائرها

 ومن  نـريـالكاف تاب وإال قتل وإن مات عىل ذلك فجزاؤه جزاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من الشعائر املاسونية التي يقوم هبا من أراد االنضامم إليها: أّنه 4)

تؤخذ عليه عهود فيها هتديدات بقتله إذا ما باح بالرّس وأن يكون قميصه 

نصف مفتوح ويضع اخلنجر عىل صدره األيرس ويشري إىل كذا ويغمض 

 و... إىل غري ذلك. عينيه
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انتسب إىل املاسونية وكان عضوا يف مجاعتها وهو ال يدري عن 

حقيقتها وال يعلم ما قامت عليه من كيد لإلسالم واملسلمني 

من يسعى جلمع الشمل وإصالح األمم، وتبييت الرش لكل 

الدعوة العامة، والكلامت املعسولة التي ال تتناىف  وشاركهم يف

بل هو معذور يف  ،رسالم فليس بكافحسب ظاهرها مع اإل

اجلملة خلفاء واقعهم عليه، وألنه مل يشاركهم يف أصول عقائدهم 

وال يف مقاصدهم ورسم الطريق ملا يصل هبم إىل غاياهتم 

إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل ملسو هيلع هللا ىلص: »املمقوتة، فقد قال النبي 

ذا احلديث لكن جيب عليه أن يتربأ منهم إ« . . . امرئ ما نوى

تبني له أمرهم ويكشف للناس عن حقيقتهم ويبذل جهده يف 

نرش أرسارهم وما بيتوا للمسلمني من كيد وبالء ليكون ذلك 

 فضيحة هلم ولتحبط به أعامهلم.
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وينبغي للمسلم أن حيتاط لنفسه يف اختيار من يتعاون معه يف        

 شئون دينه ودنياه، وأن يكون بعيد النظر يف اصطفاء األخالء

واألصدقاء حتى يسلم من مغبة الدعايات اخلالبة وسوء عاقبة 

الكلامت املعسولة، وال يقع يف حبائل أهل الرشك وال يف شباكهم 

 .(4)التي نصبوها لألغرار وأرباب اهلوى وضعاف العقول

وباهلل التوفيق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وآله وصحبه       

 وسلم.

 )*(حوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائمة للب      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أي أن يكون بعيد النظر يف اصطفاء األخالء واألصدقاء، وال 4)

الرجل عىل دين خليله، فلينظر »يصادق وال يصاحب أي شخص، و

 .«أحدكم من خيالل

/ 0) «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء»)*( انظر: 

119 :114.) 

 


